แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2554
-----------------------------------------------1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ปรัชญา
“การประกันคุณภาพการศึกษา นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานการศึกษา”
วิสัยทัศน์
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานประสานและสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
พันธกิจ
1. ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
3. พั ฒนาและส่งเสริมระบบการประกั นและการประเมินคุ ณภาพการศึก ษาทั้งภายในและ
ภายนอก
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในสานักงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อพัฒนาคู่มอื มือการปฏิบัติงานของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. กลยุทธ์ทางการเงิน
2.1 เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน
2.1.1 บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณการเงิน พัสดุ และงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้ โดยเกณฑ์ พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนภารกิจและกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน
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2.1.2 บริหารเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการ
ใช้จ่ายเงิน การตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
องค์กร
2.2 กลยุทธ์ด้านการเงินในการเพิ่มรายได้
2.2.1 เขี ย นค าของบประมาณชี้ แ จงเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ยิ่ ง ยวดในการจั ด ท า
โครงการ
2.3 กลยุทธ์ด้านการเงินในการลดรายจ่าย
2.3.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2.3.2 หาแหล่งวัสดุที่มรี าคาถูกโดยคงคุณภาพเดิม
2.3.3 ปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย
2.3.4 ใช้ระบบ reuse, reduce
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน
3.1 จุดแข็ง (Strengths)
3.1.1 ผูบ้ ริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน
3.1.2 มีขอ้ มูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส ตรวจสอบได้
3.1.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการใช้เงิน
3.1.4 มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับต่างๆ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด และมีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
3.1.5 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ใช้ระบบบัญชี 3 มิติ ทาให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
3.2.1 ระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
3.2.2 ขาดการวางระบบสารสนเทศทางการเงินที่ชัดเจน
3.2.3 แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่มคี วามชัดเจน
3.2.4 ระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถแก้ไขได้ทันการ
3.2.5 จานวนงบประมาณค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
3.3 โอกาส (Opportunities)
3.3.1 ฝึกบุคลากรให้มีความรูค้ วามเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน
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3.3.2 จัดทาระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ทันสมัย ใช้ ในการปฏิบัติงาน และสามารถรายงานต่อผู้บริหารได้ทุกเวลา
3.3.3 จัดให้มกี ารประชุมผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดประชุมรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3.3.4 มีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิดา้ นการเงินและพัสดุเป็ นประจาทุกปี เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3.4 อุปสรรค (Threats)
3.4.1 ข้อกาหนดในระเบียบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงินไม่มคี วามชัดเจน
3.4.2 บางครัง้ ระบบเครือข่ายขัดข้อง ทาให้มปี ัญหาในการทางาน
4. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
4.1 การจัดหา
ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา ได้ รั บ งบประมาณเงิน แผ่ นดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้ จากการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณนาเสนอมหาวิทยาลัย
4.2 แหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ2554
720,000
งบประมาณเงินแผ่นดิน
772,000
งบประมาณเงินรายได้
รวมทั้งสิ้น
1,492,000
5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจาปีจะจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ดังนี้
5.1 งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรเป็นงบดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม

ประเภท
งบรายจ่าย

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งาน / โครงการ : การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : การพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
งบรายจ่ายอื่น
1. ดาเนินงานประกันคุณภาพภายนอก (เงินเหลือจ่าย)
รวม

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

20,000
20,000
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แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม

กิจกรรม : การประกันคุณภาพการศึกษา
1. จั ด อบรมผู้ใ ช้ง านระบบฐานข้อ มู ล สารสนเทศที่ส นั บ สนุ น การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่ ง เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม
งาน / โครงการ : การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรม : การประกันคุณภาพการศึกษา
1. จัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพของสกอ.และสมศ.
2. จัดทาคูม่ อื ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
3. อบรมพัฒนาศักยภาพผูป้ ระเมินคุณภาพภายในเดิมและ
เสริมสร้างผู้ประเมินคุณภาพภายในเพิ่มขึน้ มาใหม่
4. ดาเนินงานประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
5. ประชุ ม สัม มนาเชิง ปฏิบั ติการเพื่อ จัด ท ารายงานการประเมิ น
ตนเองของมหาวิทยาลัย
รวม
รวมงบประมาณแผ่นดิน

ประเภท
งบรายจ่าย

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบรายจ่ายอื่น

50,000

งบรายจ่ายอื่น

200,000
250,000

งบรายจ่ายอื่น

50,000

งบรายจ่ายอื่น

50,000

งบรายจ่ายอื่น

150,000

งบรายจ่ายอื่น

100,000

งบรายจ่ายอื่น

100,000
450,000
720,000

5.2 งบประมาณเงินรายได้ จัดสรรจัดสรรเป็นงบดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
งาน / โครงการ : การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรม : บริหารจัดการศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา (มาตรฐาน)
รวม

ประเภท
งบรายจ่าย

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบดาเนินงาน

53,000
53,000
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แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม

กิจกรรม : การบริหารจัดการศึกษา (งบกลาง)
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประจาสานักงาน 2 เครื่อง
2. จั ด ท าแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หน่ ว ยงาน
สนับสนุน
รวม
กิจกรรม : การประกันคุณภาพการศึกษา
1. จัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการประกัน
คุณภาพของสกอ.และสมศ.
2. จัดทาคูม่ ือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
3. ดาเนินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ
รวม
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร
1. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด อบรม เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ข องบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
รวม
รวมงบประมาณเงินรายได้

ประเภท
งบรายจ่าย

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบเร่งด่วน

50,000

งบเร่งด่วน

60,000
110,000

งบดาเนินงาน

50,000

งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน

250,000
300,000
600,000

งบดาเนินงาน

9,000
9,000
772,000

6. แนวทางการบริหารงบประมาณ
แนวทางในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดยึดตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
7. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
แนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายจ่ายประจาปี และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่าย
งบประมาณ และการจัดซือ้ จัดจ้าง ดังนี้
7.1 งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรงบดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
7.2 งบประมาณเงินรายได้ ได้ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นงบบุคลากร งบดาเนินการงบเงินอุดหนุน และงบ
ลงทุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน เช่น จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
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ภายในองค์กร การบารุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
8. การวางแผนใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
การวางแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี ได้ดาเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และ
เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณประจาปี
8.1 ด้านการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย ให้ควบคุมการเบิกจ่ายเงินในแต่ละโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยขชน์มากที่สุด
8.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดให้มีการแข่งขันราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้พัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ที่มคี ุณภาพและราคาต่าสุด
8.3 ด้านการควบคุม ให้มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินในระบบ 3 มิติ
และมีการบันทึกข้อมูลด้านการเงิน จัดเก็บเอกสารการเงินให้ครบถ้วน การจัดทาบัญชีทะเบียนคุม
การเงินและพัสดุ เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
9. การจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
9.1 ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน ตามลักษณะ 3 มิติ
9.2 จัด เก็ บข้อมูล ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงิ น
งบประมาณ)
10. การจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน
การจัดทารายงานแสดงฐานะทางการเงิน โดยนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา
สานักงานทุกรายเดือน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส รายงานงบประมาณคงเหลือตาม
แผนงาน พร้อมทั้งเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อ
ผูบ้ ริหาร
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คำสั่งสำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ที่ ๑ / ๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๔
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนจั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ท ำงกำรเงิ น ประจ ำปี ง บประมำณ ๒๕๕๔
ของสำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินงำน
ได้อย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ตอบสนองนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ดังนี้
๑. ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์พิทยำภรณ์
มำนะจุติ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพยอมรัก
กันติยะ
กรรมกำร
๓. นำงกัญชลี
หมูฝั้น
กรรมกำร
๔. นำงสำวจุฬำรัตน์
แสงอรุณ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๓
(ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์พิทยำภรณ์ มำนะจุติ)
ผูช้ ่วยอธิกำรบดีรับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

คณะทีป่ รึกษา
1. ผศ.พิทยาภรณ์
2. น.ส.พยอมรัก
3. นางกัญชลี

มานะจุติ
กันติยะ
หมูฝั้น

ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผู้ออกแบบปก

นายณรงค์ศักดิ์

เฮิงโม

นักวิชาการศึกษา

ผู้จัดทา
น.ส.จุฬารัตน์

แสงอรุณ

นักวิชาการศึกษา
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